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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 2014 ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, მიმართულება მენეჯმენტი



სამუშაო გამოცდილება

 2016 განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის ექსპერტი
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სახელი, გვარი

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების საშუალოდ ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint,
MS Outlook),

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ35 და 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:
 „ადამიანური რესურსების ეფექტური გამოყენებასახელმწიფო მნიშვნელობის პრობლემა“. კონფ. მასალები
- ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები
გლობალიზაციის პირობებში . თბილისი 2011, გვ.160-166
 „ეფექტური მენეჯმენტის გადამწყვეტი როლი ქვეყნის
აღმშენებლობაში“. კონფ. მასალები - ეკონომიკის
მდგრადი განვითარების პრობლემები: რეალობა და
პერსპექტივები. 2012, გვ.31-40
 „მენეჯმენტის როლი მცირე ბიზნესის განვითარებაში“.
კონფ. მასალები - თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და
პრაქტიკა. ბათუმი, 2014, გვ.43-47.
 „ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების ზოგიერთი
ასპექტი“. ჟურნალი „ეკონომიკური პროფილი“ , ქუთაისი,
2014, N14, გვ. 46-51;
 „მენეჯერული აზროვნება, როგორც წარმატებული
სამეწარმეო საქმიანობის წამყვანი ფაქტორი“. კონფ.
მასალები - თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური,
სამართლებრივი და სახელმწიფოებრივი სოციალური
პრობლემები. 2015 .

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 35 და 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:
 „ადამიანური რესურსების ეფექტური გამოყენებასახელმწიფო მნიშვნელობის პრობლემა“. კონფ. მასალები
- ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები
გლობალიზაციის პირობებში . თბილისი 2011, გვ.160-166
 „ეფექტური მენეჯმენტის გადამწყვეტი როლი ქვეყნის
აღმშენებლობაში“. კონფ. მასალები - ეკონომიკის
მდგრადი განვითარების პრობლემები: რეალობა და
პერსპექტივები. 2012, გვ.31-40
 „მენეჯმენტის როლი მცირე ბიზნესის განვითარებაში“.
კონფ. მასალები - თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და
პრაქტიკა. ბათუმი, 2014, გვ.43-47.
 „მენეჯერული აზროვნება, როგორც წარმატებული
სამეწარმეო საქმიანობის წამყვანი ფაქტორი“. კონფ.
მასალები - თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური,
სამართლებრივი და სახელმწიფოებრივი სოციალური
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პრობლემები. 2015 .
 „წარმატებული მენეჯმენტი - დასაქმების საფუძველი“.
კონფ. მასალები - ბიზნესის პრობლემები. ახალციხე, 2016

ტრენინგები / სემინარები

სულ 8 და 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:
 2014 წელი - ტრენინგი „მარკეტინგულ მართვაში“;
 2012 წელი - ტრენინგი „სწავლა/სწავლებისა და შეფასების
თანამედროვე მიდგომები“;
 2012 წელი - ტრენინგის ორთვიანი კურსი „სასოფლოსამეურნეო საწარმოს მართვაში“, ორგანიზებული ჩეხური
ორგაბიზაცია „ადამიანი გაჭირვებაში“;
 2011 წელი - ტრენინგი „ბიზნესდაგეგმარებაში“;
 2010 წელი - ტრენინგი „ადამიანური რესურსის მართვაში“

პროექტები / გრანტები

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჯილდოები /
სტიპენდიები

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია
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